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Alproned is specialist in aluminium constructies voor valbeveiliging. Ons productassortiment 
omvat alles op dit gebied: kooi- en gevelladers, bordessen, hekwerken, leuningsystemen en 
trappen. Het las- en montagewerk van elk product wordt in eigen beheer door professionals 
uitgevoerd. Ook het onderhoud is bij Alproned in goede handen.

KOOILADDERS

HEKWERKEN 

BORDESSEN

TRAPPEN

SPECIALS

Aluminium vereist gespecialiseerde verwerkings-

methoden. De professionals van Alproned kennen 

het materiaal waar zij mee werken door en door. 

Zo wordt een optimaal resultaat gegarandeerd. 

Licht van gewicht, goed voor zeer stevige constructies.

•  100% roestvrij, ook onbehandeld geen onderhoud.

• Duurzamer dan staal of ijzer.

• Eenvoudig op maat te maken en te monteren.

• Leverbaar met coating in elke gewenste kleur.

• Scherp geprijsd.

Elk door ons geleverd product voldoet aan de 

Nederlandse Norm (NEN) en de Arbo wetgeving.

Elk product kan worden gekeurd of gecertificeerd 

door een onafhankelijke partij.

Wilt u meer informatie, advies of een offerte?

Bel +31 (0)318 73 40 89 of stuur een e-mail naar 

info@alproned.nl

Aluminium en niets anders

Alproned werkt met aluminium. Prachtig materiaal, dat in vergelijking met andere metaalsoorten 

belangrijke voordelen heeft. 

Kwaliteitsnormen

Alproned kent alle normen, richtlijnen en wetgeving van binnen en van buiten. En weet hoe die moet 

worden toegepast.



Wij bieden de volgende producten en diensten:

•  Opstellen Risico Inventarisatie rapporten en  

Evaluatie rapporten.

•  Leveren en monteren van aluminium hekwerken.

•  Veilige toegangen naar daken, silo’s en machines  

via kooiladders, trappen en toegangsbordessen  

in aluminium.

•  Verrijdbare glazenwasladders op railbanen voor 

gevelonderhoud, ladders in aluminium, railbanen in 

verzinkt staal en betonliggers.

•  Verrijdbare werkbruggen op glaskappen voor 

onderhoud van de glaskappen in aluminium.

•  Horizontale en verticale veiligheidsrails, in aluminium 

met RVS beveiligingsmateriaal.

•  Keuring en reparatie van draagbaar klimmateriaal en 

aluminium steigers.

• Uitvoeren van las- en montagewerkzaamheden. 

Hekwerken

Permanente hekwerken zijn de juiste keuze voor 

daken waar technische installaties op staan. Deze 

vorm van dakveiligheid vermindert de kans op 

ongelukken door vallen.

Trappen

Als de toegang op een dak door obstakels wordt 

belemmerd, kan een trap uitkomst bieden. Omdat een 

trap schuin wordt geplaatst, moet rekening worden 

gehouden met de beschikbare grondruimte. Voor elke 

situatie levert Alproned een trap op maat, al dan niet 

voorzien van leuningen.

• Voedingsmiddelindustrie

• Logistieke toepassingen

• Carrosseriebouw en spuiterijen

• Weg- en waterbouw

• Vliegtuigbouw en onderhoud

•  Toegangs- en inspectietechniek voor  

tanks en silo’s

• Licht en geluid industrie

• Standbouw

• Reclame industrie

Welke product is voor u de beste oplossing? Bij Alproned krijgt u deskundig advies, binnen de marges 

van het beschikbare budget. Daarbij nemen we alle veiligheidsaspecten nauwkeurig mee, maar ook het 

gebruiksgemak en het visuele aspect. Het oog wil immers ook wat. 

Bordessen

Bordessen van Alproned zijn bij uitstek geschikt voor toepassing in industriële omgeving en bieden enkele 

belangrijke gebruikersvoordelen. EN ISO 14122 (‘Veiligheid van machines – Vaste toegangsmiddelen 

tot machines en industriële installaties’) schrijft bordessen voor bij een toegangshoek tussen 0° en 20°. 

De aanbevolen hellingshoek ligt tussen 0° en 10°.

Kooiladders 

Kooiladders hebben legio toepassings mogelijkheden: vluchtladder, brandladder, inspectieladder voor 

onder houd en schoonmaakwerkzaamheden, schoor  steen ladder, gevelladder, op silo’s en in schachten, 

op werkplatformen en bordessen.

•  Bordessen van Alproned zijn bij uitstek geschikt voor 

toepassing in industriële omgeving en bieden enkele 

belangrijke gebruiksvoordelen.

•  Naar keuze in zelfdragende uitvoering of 

opgehangen, vast of mobiel.

•  Valbeschermende balustraden, borden, plinten, 

borstweringen, handgrepen en stootranden kunnen 

worden toegevoegd.

•  Verschillende mogelijkheden voor vloerkeuze met 

veiligheidsvloeren als bijvoorbeeld geperforeerde 

platen, traanplaten en roosters.

•  Binnen brede grenzen is aanpassing van de 

uitvoeringsmaten mogelijk.

•  Leverbaar op maat in vele uitvoeringen, met 

aluminium profielen en slipvrije sporten.

•  Modulair systeem voor gebruik in verschillende 

situaties.

•  Eventueel verspringend gemonteerd, onderbroken 

door tussenliggende bordessen.

•  Kleur naar keuze, desgewenst voorzien van  

slagvaste poedercoating.

•  Kooi en gevelladders voldoen aan de voorschriften  

van EN14122-4 en NEN 2484. 

Bekijk de wettelijke eisen voor kooiladders en 

vluchttrappen op www.alproned.nl/eisen

Maatwerk/Specials

Projectgericht maatwerk leveren is de kracht van Alproned. Daarmee bieden we oplossingen voor

branches die moeten voldoen aan specifieke eisen en voorschriften voor klimmateriaal en klimtechnieken. 

Steeds meer branches moeten speciale toepassingen hebben voor de industriële werkomgeving en het 

werken op grote hoogte. Wij hebben de kennis om hiervoor specifiek maatwerk te leveren:

De professionals van 
Alproned kennen het 

materiaal waar zij mee 
werken door en door.


